
 

1 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 
 

 

Кафедра внутрішньої медицини №1 

Кафедра внутрішньої медицини №2 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший проректор з науково-педагогічної 

роботи 

проф.  М.Р. Гжегоцький 

___________________________ 

«___»_______________2019__ р. 
 

 

 

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

«Внутрішня медицина» 

5 рік навчання 
 

 

підготовки фахівців 

                          рівня вищої освіти «Спеціаліст» 

                          галузі знань 1201 «Медицина» 

спеціальності 7.12010001 «Лікувальна справа» 

 

 

 

 

Обговорено та ухвалено 

на методичних засіданнях кафедр 

внутрішньої медицини № 1 та 

внутрішньої медицини № 2 

Протокол № 1 

від “30” серпня 2019 р. 

Завідувач кафедри Вн. мед. №1 

________ проф. О.О. Абрагамович 

Завідувач кафедри Вн. мед. №2 

_________ проф. О.М. Радченко 

 

 

Затверджено 

профільною методичною комісією 

з терапевтичних дисциплін 

Протокол № 1 від 12 вересня 2019 р. 

Голова профільної методичної комісії               

проф. Радченко О.М. 

 

 

 

 

 



 

2 

Робоча навчальна програма дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 5 курсу медичного 

факультету, які навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа» складена колективом кафедри 

внутрішньої медицини № 2  Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького зав. кафедри проф., д.м.н. Радченко О.М., проф., д.м.н. Дзісь Є.І., проф., д.м.н. 

Томашевська Л.Я., доц., к.м.н. Комариця О.Й., доц., к.м.н. Троценко О.В., доц., к.м.н. Чубучна І.І., 

доц., к.м.н. Філіпюк А.Л., доц., к.м.н. Гук-Лешневська З.О., доц., к.м.н. Жакун І.І., доц., к.м.н. 

Кондратюк М.О., доц, к.м.н. Сорокопуд О.О., ас., к.м.н. Бек Н.С., ас., к.м.н. Слаба О.Р., ас., к.м.н. Беш 

О.М., ас., к.м.н. Семеген-Бодак Х.В., ас., к.м.н. Зенін В.В., ас., к.м.н. Королюк О.Я., ас. Гута Р.Р. 

 

Зміни та доповнення до програми навчальної дисципліни на 2019-2020 н.р. 

№ з/п Зміст внесених змін (доповнень) Дата і № протоколу 

засідання кафедри 

Примітки 

1. Змін чи доповнень не має. 30.08.2019 р., 

протокол № 1 
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Пояснювальна записка 
 

Програма з дисципліни «Внутрішня медицина» для вищих медичних закладів 

освіти МОЗ України складена для спеціальностей «Лікувальна справа» 7.12010001, 

«Медико-профілактична справа» 7.12010003 напряму підготовки 1201 «Медицина» 

відповідно до діючих нормативних документів:  

 освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми 

(ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 

№239 та від 28.07.03 N504 "Про затвердження складових галузевих стандартів 

вищої освіти з напряму підготовки 1201 "Медицина"; 

 затвердженого МОЗ України (лист № 08.01-47/8986 від 24.03.2015 р.)  навчального 

плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах МОЗ України за 

спеціальностями 7.12010001 «Лікувальна справа», 7.12010002 «Педіатрія», 

7.12010003 «Медико-профілактична справа»;  

 наказу МОЗ України від 22.03.2004 р. №148 щодо реалізації положень Болонської 

декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;  

 наказу МОН України від 16.10.2009 №943 «Про запровадження у вищих 

навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»; 

 рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, 

затвердженими наказом МОЗ України від 24.03 2004 за №152 «Про затвердження 

рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі 

змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за 

№492 «Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення 

навчальних програм навчальних дисциплін»; 

 інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації 

навчального процесу (Лист МОЗ України від 15.04.2014 №08.01-22/65).  

 методичних рекомендацій щодо запровадження Європейської кредитно-

трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах 

(лист МОН України від 26.02.2010 №1/9-119).  



 

4 

Термін навчання за цією спеціальністю – 6 років. Згідно з навчальним планом 

вивчення дисципліни «Внутрішня медицина» здійснюється на 4-6 курсах  

Навчальна дисципліна ”Внутрішня медицина”: 

 грунтується безпосередньо на вивченні базових дисциплін (медичної біології, 

медичної та біологічної фізики, біоорганічної та біологічної хімії, гістології, 

цитології та ембріології, анатомії людини, патоморфології, фізіології та 

патофізіології, мікробіології, вірусології та імунології, радіології), 

пропедевтики внутрішньої медицини, пропедевтики  інших клінічних 

дисциплін (педіатрії, загальної хірургії) й інтегрується з цими дисциплінами; 

 закладає основи для засвоєння студентами знань з профільних клінічних 

професійно-практичних дисциплін;  

 формує вміння застосовувати знання з патології внутрішніх органів у процесі 

подальшого навчання та професійній діяльності відповідно до принципів 

доказової медицини. 

 

Для вивчення внутрішньої медицини на 5 курсі виділено 240 годин (8 

кредитів): аудиторних – 150 годин (лекцій – 10 годин, практичних занять – 140 

годин), 90 годин самостійної роботи студентів. 
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Робоча програма модуля 2 з дисципліни “Внутрішня медицина” (5 рік 

навчання) складена завідувачем кафедри внутрішньої медицини №2 професором 

Радченко О.М. та асистентом кафедри Сорокопуд О.О. 

Редакція: професор Радченко О.М. 

 

Затверджено  профільною методичною Радою з терапевтичних дисциплін 

ЛНМУ ім. Данила Галицького  (протокол  №      від                      2015 р.)                           
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Структура навчальної програми „Внутрішня медицина” 5 курс     

Модуль 2.  Основи внутрішньої медицини 

Всього годин -240/8 кредитів (аудиторних годин – 150, з них: лекцій - 10, 

практичних занять -140, СРС - 90) 

 

Кінцеві цілі модуля: 

Студенти повинні: 

• Проводити опитування і фізикальне обстеження хворих з основними 

хворобами серцево-судинної системи, кістково-мязової системи, сполучної тканини 

та сечовидільної системи та аналізувати їх результати.  

• Визначати етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хвороб 

серцево-судинної системи, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та 

сечовидільної системи.  

• Аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хвороб серцево-

судинної системи, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та сечовидільної 

системи.  

• Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених 

хвороб серцево-судинної системи, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та 

сечовидільної системи.  

• Формулювати попередній діагноз найбільш поширених хвороб серцево-

судинної системи, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та сечовидільної 

системи.  

• Складати план обстеження хворого та аналізувати дані лабораторних та 

інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хворобах 

системи кровобігу, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та сечовидільної 

системи  та їх ускладненнях. 

• Проводити диференціальний діагноз, обґрунтовувати і сформулювати 

попередній діагноз найбільш поширених хворобах серцево-судинної системи, 

кістково-м’язової системи, сполучної тканини та сечовидільної системи. 

• Визначати тактику ведення (рекомендації стосовно режиму, дієти, 

медикаментозного лікування, реабілітаційні заходи) хворого та призначати 
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немедикаментозне і медикаментозне лікування, в тому числі прогнозмодифікуюче, 

при найбільш поширених хворобах серцево-судинної системи, кістково-м’язової 

системи, сполучної тканини, сечовидільної системи та їх ускладненнях. 

• Оцінювати прогноз та працездатність при найбільш поширених хворобах 

серцево-судинної системи, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та 

сечовидільної системи. 

• Діагностувати та надавати медичну допомогу при невідкладних станах. 

• Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених 

хворобах серцево-судинної системи, кістково-м’язової системи, сполучної тканини та 

сечовидільної системи. 

• Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та аналізувати клінічну 

картину, ставити діагноз невідкладного стану та надавати невідкладну допомогу у 

воєнний час та при надзвичайних ситуаціях у мирний час. 

• Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та аналізувати клінічну 

картину, ставити діагноз гострого радіаційного ураження та надавати невідкладну 

допомогу на етапах медичної евакуації. 

• Визначати етіологічні, патогенетичні фактори та аналізувати клінічну 

картину, ставити діагноз гострого отруєння та надавати невідкладну допомогу у 

воєнний час та при надзвичайних ситуаціях у мирний час. 

• Проводити медичні маніпуляції. 

• Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами 

медичного фахівця та принципами фахової субординації.  

 

Змістові модулі: 

1. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб серцево-судинної 

системи (120/4). 

2. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб кістково-м'язової 

системи та сполучної тканини (60/2). 

3. Основи діагностики, лікування та профілактики хвороб сечовидільної системи 

(24/0,8). 

4. Військова терапія (36/1,2). 
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Тематичний план лекцій 1- 4 змістових модулів (10 год.) 

 

№ Тема лекції Години 

1. Артеріальна гіпертензія. 2 

2. Хронічні форми ішемічної хвороби серця. 2 

3. Системні захворювання сполучної тканини. 2 

4. Хронічна ниркова недостатність. 2 

5. Невідкладні стани у військовій терапії. Ураження отруйними 

речовинами у воєнний та мирний час. 

2 

 Разом 10 

 

Тематичний план практичних занять 1-4 змістових модулів (140 год.) 

 

На практичному занятті студент обстежує хворого, аналізує отримані дані, 

формулює та обґрунтовує попередній діагноз; складає план додаткових методів 

дослідження, документує огляд пацієнта у вигляді короткої історії хвороби; аналізує 

результати додаткових методів дослідження, порівнює дані у декількох хворих, 

формулює і обґрунтовує клінічний діагноз; засвоює основні принципи лікування 

патології органів кровообігу, сечовидільної  системи, хвороб суглобів та сполучної 

тканини, вирішує клінічні ситуаційні задачі, робить коротке повідомлення  з 

виконаної самостійної роботи. 

№   Тема Години 

1 Есенціальна артеріальна гіпертензія. 5 

2 Вторинні артеріальні гіпертензії.  5 

3 Атеросклероз. Хронічні форми ішемічної хвороби серця. 5 

4 Гострий коронарний синдром.  5 

5 Інфаркт міокарда. 5 

6 Тромбоемболія легеневої артерії. Легеневе серце.  5 

7 Інфекційний ендокардит. 5 

8 Гостра ревматична лихоманка.  5 

9 Набуті вади серця. 5 

10 Кардіоміопатії. 5 

11 Міокардити. Перикардити. 5 

12 Порушення серцевого ритму. 5 

13 Порушення провідності серця. 5 
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№   Тема Години 

14 Гостра серцева недостатність. 5 

15 Хронічна серцева недостатність. 5 

16 Системні хвороби сполучної тканини. (СЧВ) 5 

17 Склеродемія. Дерматоміозит. 5 

18 Системні васкуліти. 5 

19 Подагра. Остеоартроз. 5 

20 Ревматоїдний артрит. 5 

21 Анкілозивний спонділоартрит. Реактивні артрити. 5 

22 Гломерулонефрити та амілоїдоз нирок. 5 

23 Пієлонефрити, тубулоінтерстиційний нефрит. 5 

24 Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність. 

Гостре пошкодження нирок. 

5 

25 Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при 

надзвичайних ситуаціях в мирний час. Ураження отруйними 

речовинами у воєнний та мирний час. 

5 

26 Радіаційні ураження. Поняття про променеву травму, надання 

медичної допомоги на етапах медичної евакуації. Гостра 

променева хвороба. Етапне лікування хворих з гострою 

променевою хворобою. Атипові форми променевої хвороби. 

5 

27 Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі 

та травмах в умовах катастроф і аварій мирного часу. 

Захворювання, викликані дією на організм термічних факторів 

(тепла та холоду). 

5 

28 Невідкладні стани, надання терапевтичної допомоги при 

загрозливих для життя станах на етапах медичної евакуації. 

Бойова психологічна травма. 

5 

 Разом 140 

 

Самостійна робота (90 год.) 

 

Самостійна робота є обов'язковою частиною роботи студентів, яка окремо 

оцінюється. Вона поділяється на поточну (домашня самопідготовка до практичних 

занять) та індивідуальні навчально-дослідні завдання. Обов’язкова робота студентів 

(1 год. до кожної теми) входить складовою частиною до опрацювання кожної теми. 

Якість виконання обов’язкової самостійної роботи враховується під час оцінювання 

успішності з теми заняття. Індивідуальна самостійна робота оцінюється 
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додатковими балами, має різні рівні складності, має бути завершена до закінчення 

модуля. 

 

1. Змістовий модуль 1.”Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб системи кровообігу” (120 год., 4 кредити). 

 

Конкретні цілі 

Студенти повинні:  

 Обстежувати пацієнтів з хворобами органів кровообігу, інтерпретувати отримані 

дані обстеження, формулювати і обґрунтовувати попередній та клінічний 

діагнози. 

 Діагностувати хвороби системи кровообігу. 

 Складати план обстеження та обґрунтовувати призначення основних інвазивних і 

неінвазивних діагностичних методів в кардіології, визначати протипоказання для 

їх проведення і можливі ускладнення; здійснювати оцінку результатів 

додаткових методів дослідження; проводити диференційну діагностику;  

 Призначати лікування  при основних хворобах  огранів кровообігу. 

 Реєструвати та інтерпретувати ЕКГ у 12 відведеннях. 

 Вміти проводити первинну та вторинну профілактику основних хвороб серцево-

судинної  системи. 

 Вміти діагностувати та надати невідкладну допомогу при гіпертензивній кризі, 

нападі стенокардії, гострому інфаркті міокарда, гострій серцевій недостатності 

(набряку легенів, кардіогенному шоку та тромбоемболії легеневої артерії), 

пароксизмальних порушеннях ритму (надшлуночковій та шлуночковій тахікардії, 

фібриляції шлуночків) і провідності серця (синдромі Морган’ї-Адамса-Стокса), 

зомлінні, колапсі, раптовій зупинці кровообігу, а також проводити легенево-

серцеву реанімацію. 

 

Тема 1. Есенціальна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба).  

Визначення. Роль порушень центральних та гуморальних механізмів регуляції 

тиску, ендотеліальної дисфункції та інших факторів. Класифікація. Клінічні прояви 

та дані додаткових методів дослідження при різних стадіях гіпертонічної хвороби. 

Ураження органів-мішеней. Стратифікація ризику. Ускладнення. Диференційована 
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терапія гіпертонічної хвороби із врахуванням її стадії. Ускладнені та неускладнені 

гіпертензивні кризи. Особливості клінічного перебігу. Діагностика та лікування 

різних варіантів гіпертонічних кризів. Профілактика. 

 

Тема 2. Симптоматичні (вторинні) артеріальні гіпертензії.  

Визначення. Основні причини. Особливості клініки, діагностики ниркових 

(реноваскулярних, ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба Іценко-

Кушинга, феохромоцитома, синдром Кона, дифузний токсичний зоб) і 

гемодинамічних (атеросклеротична) артеріальних гіпертензій. Значення 

інструментальних і лабораторних методів для диференційної діагностики і 

верифікації діагнозу при симптоматичних артеріальних гіпертензіях. 

Медикаментозне і хірургічне лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

 

Тема 3. Атеросклероз. Хронічні форми ішемічної хвороби серця. 

Визначення. Роль ураження судинної стінки, загального та місцевого запалення, 

гіперліпідемій та функції тромбоцитів у розвитку атеросклерозу. Фактори ризику. 

Особливості клінічних проявів залежно від локалізації уражень (аорта, коронарні, 

мезентеріальні та ниркові артерії, артерії нижніх кінцівок). Значення лабораторних, 

променевих та інших інструментальних методів дослідження. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Загальні принципи лікування. Лікувальна тактика при різних 

варіантах перебігу. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

Визначення ІХС. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики 

різних варіантів стабільної і нестабільної стенокардії. Безбольові форми ІХС 

(безбольова ішемія, післяінфарктний та дифузний кардіосклероз). Роль ЕКГ, ЕхоКГ, 

навантажувальних проб (велоергометрія, черезстравохідна електрокардіо-

стимуляція), радіонуклідних методів, коронарографії, біохімічних показників в 

діагностиці і диференційній діагностиці різних форм ІХС. Критерії діагнозу. 

Диференційована терапія різних варіантів стабільної і нестабільної стенокардії, 

показання до хірургічного лікування (аортокоронарне шунтування, стентування, 

транслюмінальна ангіопластика). Невідкладна допомога при нападі стенокардії. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 
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Тема 4. Гострий коронарний синдром (нестабільна стенокардія і гострий 

інфаркт міокарда). 

Визначення. Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики 

гострого інфаркту міокарда. Поняття “гострий коронарний синдром”. Критерії 

діагнозу різних форм нестабільної стенокардії. Тактика ведення хворого з 

нестабільною стенокардією.  

 

Тема 5. Ішемічна хвороба серця (ІХС): гострий інфаркт міокарда. 

Визначення. Роль атеросклерозу, дестабілізації атеросклеротичної бляшки і 

функціональних факторів в патогенезі різних форм інфаркту міокарда. 

Класифікація. Особливості клінічного перебігу і діагностики різних форм хвороби (в 

тому числі атипових). Лабораторна (маркери некрозу міокарда) та ЕКГ діагностика 

інфаркту міокарда. Визначення локалізації вогнища некрозу за ЕКГ. Ускладнення 

(гостра лівошлуночкова недостатність, порушення ритму і провідності серця, розрив 

міокарда, гостра аневризма серця, постінфарктний синдром Дреслера). Лікувальна 

тактика в різні періоди гострого інфаркту міокарда. Показання до хірургічного 

лікування. Реабілітація. Первинна та вторинна профілактика. 

 

Тема 6. Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) та легеневе серце. 

Визначення та класифікація ТЕЛА. Фактори ризику. Патогенез порушень 

гемодинаміки. Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний 

діагноз. Значення результатів інструментальних методів дослідження для 

діагностики. Лікувальна тактика. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

Визначення поняття “легеневе серце”. Етіологія, патогенез. Класифікація. 

Клінічні прояви, результати інструментальних методів дослідження в залежності від 

етіологічного фактора, форми (гостре, підгостре, хронічне) та стадії (компенсація, 

декомпенсація) хвороби.  Принципи лікування. Первинна та вторинна профілактика. 

Прогноз і працездатність. 
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Тема 7. Інфекційний ендокардит. 

Визначення. Етіологія, патогенез. Особливості клінічного перебігу в 

залежності від збудника. Клінічні прояви, діагностичні критерії. Значення 

лабораторних методів та ехо-кардіографічного дослідження в діагностиці.  

Ускладнення (серцева недостатність, емболії, абсцеси). Лікування, особливості 

антибактеріальної терапії. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Тема 8. Гостра ревматична лихоманка. Набуті вади серця. 

Гостра ревматична гарячка та хронічна ревматична хвороба серця –  

визначення. Роль стрептококової інфекції та імунологічної реактивності у розвитку 

гострої ревматичної гарячки. Класифікація. Клінічна картина (кардит, поліартрит, 

хорея, ураження шкіри). Лабораторна та інструментальна діагностика. Критерії 

діагнозу. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування з урахуванням ступеня 

активності. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

Тема 9. Набуті вади серця. 

Визначення. Вади мітрального, аортального, трикуспідального клапанів. 

Етіологія, механізми порушень гемодинаміки. Класифікація. Комбіновані мітральні 

та аортальні вади. Клінічні прояви. Значення неінвазивних та інвазивних методів 

дослідження. Ускладнення. Показання до хірургічного лікування. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз і працездатність 

 

Тема 10. Кардіоміопатії. 

Визначення кардіоміопатій. Етіологія і патогенез основних видів 

кардіоміопатій (запальних, метаболічних, ідіопатичних). Клінічні прояви, зміни  

ЕКГ, ЕхоКГ та інших методів дослідження при різних (дилятаційній, гіпертрофічній 

та рестриктивній) кардіоміопатіях. Критерії діагнозу і диференційний діагноз. 

Ускладнення. Особливості лікування кардіоміопатій. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

Тема 11. Міокардити. Перикардити. 
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Визначення та класифікація міокардитів. Етіологія та патогенез. Клінічні 

прояви. Лабораторні та інструментальні (ЕКГ, ЕхоКГ) методи дослідження в 

діагностиці  міокардитів. Критерії діагнозу. Ускладнення. Лікування міокардитів в 

залежності від етіології. Лікування ускладнень (серцева недостатність). 

Профілактика. Прогноз і працездатність. 

Визначення перикардитів. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості 

клініки, перебігу і діагностики різних варіантів перикардитів (сухий, ексудативний, 

констриктивний). Методи верифікації діагнозу. Диференційний діагноз з ураженням 

міокарда. Показання до пункції перикарду, її діагностичне та лікувальне значення. 

Диференційована терапія різних форм перикардитів із урахуванням етіологічних 

факторів. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

Тема 12. Порушення ритму серця.  

Визначення. Етіологія. Електрофізіологічні механізми  аритмій 

(екстрасистолії, фібриляції та тріпотіння передсердь, надшлуночкової та 

шлуночкової тахікардії, фібриляції шлуночків). Можливості їх розпізнавання в 

клініці. Класифікація. Порушення гемодинаміки. Клініка, перебіг. ЕКГ-діагностика 

та диференційна діагностика. Диференційована медикаментозна терапія. 

Немедикаментозні методи лікування. Роль електроімпульсної терапії в лікуванні 

аритмій (показання, протипоказання, методика). Невідкладна допомога при 

пароксизмальних порушеннях ритму та раптовій зупинці серця. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

Тема 13. Порушення провідності серця.  

Визначення та етіологія порушень провідності серця. Класифікація. Клініка та 

ЕКГ-діагностика різних варіантів та ступенів атріо-вентрикулярної блокади та 

блокад ніжок пучка Гіса. Тактика при хронічних та гострих порушеннях 

провідності. Невідкладна допомога при синдромі Мораган’ї-Адамса-Стокса. 

Показання та принципи електростимуляції (тимчасової, постійної). Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 
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Тема 14. Гостра серцева недостатність.  

Визначення. Основні причини. Патогенез порушень центральної та 

периферичної гемодинаміки при різних формах (недостатність лівих та правих 

відділів серця). Класифікація. Клінічні прояви. Діагностика. Невідкладна допомога 

при кардіогенному набряку легень та кардіогенному шоці. 

 

Тема 15. Хронічна серцева недостатність.  

Визначення. Основні причини. Патогенез порушень центральної та периферичної 

гемодинаміки при різних формах (недостатність лівих та правих відділів серця). Роль 

нейрогуморальної активації та ремоделювання серця. Класифікація. Клінічні прояви 

та їх особливості залежно від варіанту (систолічний, діастолічний), стадії та 

функціонального класу. Діагностика. Значення лабораторних та інструментальних 

методів дослідження. Прогноз-модифікуюча терапія. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Самостійна робота (34 год.) 

 
1. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 

 Інтерпретація електрокардіограм при  хронічних формах ішемічної хвороби 

серця, гострому інфаркті міокарда, артеріальній гіпертензії, порушеннях ритму та 

провідності серця.  

 Трактування результатів ехокардіографії.   

 Трактування даних рентгенограм органів грудної порожнини (вади серця, 

артеріальна гіпертензія). 

 Інтерпретація аналізів крові (загальний аналіз крові, гострофазові показники, 

загальний білок та білкові фракції, маркери некрозу міокарда, коагулограма, 

показники  ліпідного спектру крові, креатинін та електроліти, дані серологічних 

досліджень при аутоімунних процесах).  

 Засвоєння принципів надання невідкладної допомоги при гострій серцевій 

недостатності, пароксизмальних порушеннях ритму, гіпертензивному кризі,     

зупинці кровообігу та дихання.          31 год. 
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2. Курація хворого з написанням історії хвороби     2 год.   

 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

 Доповідь реферата на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедри 

 Доповідь історії хвороби пацієнта на практичному занятті 

 Написання тез, статей         1 год. 

 

2. Змістовий модуль 2. “Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб кістково-м’язової системи та сполучної тканини”  

(60 годин, 2 кредити). 

  

Конкретні цілі 

Студенти повинні: 

Визначати етіологічні та патогенетичні фактори основних хвороб суглобів і 

сполучної  тканини. 

 Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих із основними 

хворобами суглобів та сполучної тканини. 

 Діагностувати  основні  хвороби  кістково-м’язової системи та сполучної 

тканини, складати  план  обстеження  та  обґрунтовувати  призначення основних 

методів додаткового обстеження в ревматології, визначати протипоказання для їх 

проведення і можливі ускладнення. 

 Проводити оцінку результатів діагностичних методів, інтерпретувати отримані 

дані обстеження, формулювати і обґрунтовувати попередній та клінічний 

діагнози. 

 Вміти трактувати дані рентгенологічного обстеження суглобів, дані ехо-

кардіографічного дослідження. 

 Вміти призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 

основних хворобах суглобів та сполучної тканини. 

 Вміти надавати невідкладну допомогу при нападі гострого подагричного 

артриту. 

 

Тема 15. Системні хвороби сполучної тканини: системний червоний вовчак.  
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Визначення. Етіологічні фактори та патогенез. Класифікація. Клінічні прояви 

залежно від ураження органів та систем, активності хвороби. Значення 

лабораторних (в тому числі імунологічних) методів дослідження. Діагностичні 

критерії, диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Пульс-терапія 

глюкокортикостероїдами. Профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

Тема 16. Системні хвороби сполучної тканини: системна склеродермія та 

дерматоміозит. 

Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Класифікація. Клінічна картина 

та перебіг залежно від ураження органів та систем. Лабораторна діагностика. 

Діагностичні критерії,  диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. 

Профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Тема 17. Системні васкуліти. 

Геморагічний васкуліт (пурпура Шенляйн-Геноха, гіперсенситивний васкуліт). 

Визначення. Етіологія. Патогенез. Клінічні прояви. Додаткові методи обстеження. 

Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Принципи лікування. Профілактика. 

Прогноз та працездатність. 

Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Етіологія та патогенез. Клінічні прояви. 

Додаткові методи обстеження. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Тема 18. Подагра. Остеоартроз. 

Визначення подагри. Етіологія, патогенез. Класифікація. Особливості 

суглобового синдрому та ураження нирок. Критерії діагнозу. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Принципи  лікування. Профілактика. Прогноз і 

працездатність. 

Визначення остеоартрозу. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна 

симптоматика в залежності від переважної локалізації ураження. Діагностика. 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження. Діагностичні критерії. 
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Диференційний діагноз. Принципи лікування: медикаментозне та немедикаментозне 

лікування. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та працездатність. 

 

Тема 19. Ревматоїдний артрит.  

Визначення. Етіологічні фактори, патогенез. Роль порушень імунного статусу 

в розвитку захворювання. Класифікація. Клінічна картина з урахуванням активності 

патологічного процесу, стадії захворювання, системних проявів. Значення 

лабораторних та інструментальних методів для діагностики ревматоїдного артриту, 

його стадії та активності. Діагностичне значення дослідження синовіальної рідини. 

Критерії діагностики. Формулювання клінічного діагнозу. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Диференційоване лікування різних клінічних варіантів. Базисна 

терапія. Тактика лікування глюкокортикостероїдами та нестероїдними 

протизапальними засобами. Профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

Тема 20. Анкілозуючий спондилоартрит. Реактивні артрити. 

Визначення анкілозуючого спондилоартриту. Етіологічні фактори, патогенез. 

Класифікація. Клінічні прояви. Лабораторна та інструментальна діагностика. 

Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. Принципи лікування. Профілактика. 

Прогноз і працездатність. 

Визначення реактивних артритів. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні 

прояви реактивних артритів різної етіології. Лабораторна та інструментальна 

діагностика. Синдром Рейтера. Критерії діагнозу реактивних артритів. 

Диференційний діагноз. Принципи лікування, роль антибактеріальної терапії. 

Первинна та вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

. 

Самостійна робота (34 год.). 

 
1. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 

 Трактування даних рентгенологічного дослідження суглобів. 

 Інтерпретація аналізів лабораторних даних (загальний аналіз крові, загальний 

білок та білкові фракції, гострофазові показники крові, креатинін, сечовина, 
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сечова кислота, дані серологічних досліджень при аутоімунних процесах, 

показники функціонального стану нирок).  

 Оцінка функціональної здатності суглобів.  

 Реєстрація та інтерпретація ЕКГ .       31 год. 

2. Курація хворого з письмовим обґрунтуванням діагнозу.    2 год. 

 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

 Доповідь реферата на практичному занятті. 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедри. 

 Доповідь історії хвороби пацієнта на практичному занятті. 

 Написання тез, статей.                                                                         1 год. 

 

3. Змістовий модуль 3:”Основи діагностики, лікування та профілактики 

основних хвороб сечовидільної системи”(24 години, 0,8 кредита). 

 

Конкретні цілі: 

Студенти повинні: 

 Проводити опитування та фізикальне обстеження пацієнтів із хворобами 

сечовидільної системи. 

 Знати основні інвазивні та неінвазивні діагностичні методи, що застосовуються в 

нефрології, показання та протипоказання для їх проведення, можливі 

ускладнення. 

 Визначати етіологічні та патогенетичні фактори захворювань сечовидільної 

системи. 

 Діагностувати основні хвороби сечовидільної системи, складати план обстеження 

хворих, інтерпретувати результати досліджень, обґрунтовувати та формулювати 

попередній та клінічний діагнози. 

 Призначати лікування, проводити первинну та вторинну профілактику при 

хворобах сечовидільної системи. 

 Діагностувати та надавати невідкладну допомогу при гострій нирковій 

недостатності, нирковій кольці. 

 

Тема 21. Гломерулонефрити. Амілоїдоз нирок. 
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Визначення. Етіологія, роль стрептокової інфекції та імунологічних порушень 

в розвитку хвороби. Патогенез основних клінічних синдромів. Морфологічні 

варіанти гломерулонефритів. Клінічна класифікація. Клінічні прояви різних 

варіантів та стадій хвороби. Лабораторна та інструментальна діагностика. 

Диференційний діагноз. Ускладнення  (еклампсія, гостра серцева недостатність, 

гостра та хронічна ниркова недостатність). Лікування з урахуванням 

морфологічного та клінічного варіантів хвороби. Первинна та вторинна  

профілактика. Прогноз і працездатність. 

Амілоїдоз нирок. Етіологія, патогенез. Клінічні прояви. Лабораторна та 

інструментальна діагностика. Ускладнення. Принципи лікування. Профілактика. 

Прогноз і працездатність. 

 

Тема 22. Пієлонефрити, тубуло-інтерстиційний нефрит.             

Визначення пієлонефриту. Роль інфекції в розвитку запальних хвороб нирок 

та сечовивідних шляхів. Первинний та вторинний пієлонефрит. Клінічні прояви. 

Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Лікування залежно від форми та етіології. Первинна та вторинна 

профілактика. Прогноз і працездатність. 

Визначення, етіологія та патогенез тубуло-інтерстиційного нефриту. Клінічні 

прояви, лабораторна та інструментальна діагностика. Критерії діагнозу та 

диференційний діагноз. Ускладнення. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз 

і працездатність. 

 

Тема 23. Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність. Гостре 

пошкодження нирок. 

Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез уражень органів та систем, їх 

клінічні прояви. Класифікація. Поняття “хронічна хвороба нирок”. Зміни 

лабораторних показників залежно від стадії ниркової недостатності. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Принципи лікування  різних стадій хронічної ниркової 

недостатності. Нирковозамісна терапія: гемодіаліз, трансплантація нирок. 
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Показання та протипоказання до нирковозамісної терапії, ускладнення. Первинна та 

вторинна профілактика. Прогноз і працездатність. 

 

 

 

 

Самостійна робота (13 год). 
 

1. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 

 Інтерпретація даних променевих досліджень органів сечовидільної системи. 

(УЗД, контрастна рентгенографія, ізотопна ренографія). 

 Інтерпретація результатів лабораторних досліджень (загальний аналіз сечі, 

аналізи сечі за Нечипоренком та Зимницьким, дані мікробіологічного 

дослідження сечі; загальний аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, 

сечовина, креатинін, сечова кислота, електроліти крові, швидкість клубочкової 

фільтрації). 

 Засвоєння принципів невідкладної допомоги при гострій нирковій недостатності, 

нирковій кольці.           10 год.                                                                                                                         

 

2. Курація хворого з письмовим обґрунтуванням діагнозу    2 год. 

 

3. Індивідуальна самостійна робота: 

 Доповідь реферата на практичному занятті  

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедри 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

 Написання тез, статей         1 год.   

 

4. Змістовий модуль 4: “Військова терапія” (36 годин,  

1,2 кредита) 

       

Конкретні цілі: 

Студенти повинні: 

 

 Знати особливості організації терапевтичної допомоги у воєнний час, 

характеристику сучасної бойової терапевтичної патології. 



 

22 

 Вміти проводити медичне сортування уражених на етапах надання першої 

лікарської та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим. 

 Знати види іонізуючих випромінювань, одиниці їх виміру і дозиметрії, 

особливості радіаційних уражень мирного часу. 

 Вміти визначати диференційно-діагностичні критерії ступенів тяжкості гострої 

променевої хвороби. 

 Вміти надавати медичну допомогу на етапах медичної евакуації при атипових 

формах гострої променевої хвороби. 

 Знати класифікацію патологічних змін внутрішніх органів у поранених, загальні 

синдроми вогнепальної рани, особливості захворювань внутрішніх органів 

(травлення, дихання, кровообігу, нирок) у поранених на етапах медичної 

евакуації. 

 Вміти проводити лікування захворювань внутрішніх органів у поранених на 

етапах медичної евакуації. 

 Вміти проводити профілактику захворювань внутрішніх органів у поранених. 

 Знати загальну характеристику уражень отруйними речовинами, класифікацію, 

обсяги медичної допомоги. 

 Вміти проводити етапне лікування уражених отруйними речовинами протягом 

бойових дій. 

 Вміти проводити організацію невідкладної терапевтичної допомоги при гострих 

отруєннях на етапах медичної евакуації. 

 

Тема 24. Організація терапевтичної допомоги у воєнний час та при 

надзвичайних ситуаціях в мирний час. Ураження отруйними речовинами у 

воєнний та мирний час. 

Загальні питання організації терапевтичної допомоги у воєнний час. 

Характеристика сучасної бойової терапевтичної патології. Санітарні втрати 

терапевтичного профілю. Медичне сортування уражених на етапах надання першої 

лікарської та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим при надзвичайних 

ситуаціях у мирний час. 
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Загальна характеристика уражень отруйними речовинами, класифікація, 

діагностика. Етапне лікування уражених отруйними речовинами протягом бойових 

дій. Організація невідкладної терапевтичної допомоги при гострих отруєннях на 

етапах медичної евакуації. Обсяги медичної допомоги. Особливості ураження 

отруйними речовинами при аваріях мирного часу на хімічних підприємствах. 

 

Тема 25. Радіаційні ураження. Поняття про променеву травму, надання 

медичної допомоги на етапах медичної евакуації. Гостра променева хвороба. 

Етапне лікування хворих з гострою променевою хворобою. Атипові форми 

гострої променевої хвороби. 

Види іонізуючих випромінювань, одиниці їх виміру і дозиметрії. Основні ланки 

біологічної дії іонізуючих випромінювань та патогенезу основних клінічних форм 

радіаційних уражень. Класифікація кістково-мозкової форми гострої променевої 

хвороби. Особливості клінічної картини в різні періоди перебігу захворювання. 

Диференційно-діагностичні критерії ступенів тяжкості захворювання. Визначення 

загрожуючих життю станів у кожному періоді захворювання. Клініка, діагностика 

кишкової, токсемічної, церебральної форм гострої променевої хвороби. Особливості 

радіаційних уражень мирного часу. Принципи патогенетичного лікування гострої 

променевої хвороби з урахуванням основних проявів захворювання. Обсяг медичної 

допомоги ураженим іонізуючим випромінюванням на етапах медичної евакуації. 

Види атипових форм гострої променевої хвороби. Особливості клініки гострої 

променевої хвороби при зовнішньому нерівномірному опромінюванні, при 

комбінованих радіаційних ураженнях, при внутрішньому опроміненні, при 

поєднаному опроміненні, нейтронних ураженнях, при тривалому опроміненні 

невеликими дозами. Надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації при 

атипових формах гострої променевої хвороби. 

 

Тема 26. Захворювання внутрішніх органів при бойовій хірургічній травмі 

та травмах в умовах катастроф та аварій мирного часу. Захворювання, 

викликані дією на організм термічних факторів (тепла та холоду). 
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Класифікація патологічних змін внутрішніх органів у поранених. Загальні 

синдроми вогнепальної рани. Захворювання органів дихання у поранених. 

Захворювання органів кровообігу у поранених. Захворювання органів травлення у 

поранених. Захворювання нирок у поранених. Лікування захворювань внутрішніх 

органів у поранених на етапах медичної евакуації. Профілактика захворювань 

внутрішніх органів у поранених. 

Опікова хвороба. Визначення, класифікація. Патогенез основних клінічних 

проявів та ускладнень під час різних періодів перебігу захворювання. Типові 

ускладнення перебігу опікової хвороби, діагностика. Етапне лікування хворих 

опіковою хворобою. Особливості лікування опікового шоку. 

Визначення синдрому тривалого здавлювання. Патогенез, клінічна 

характеристика періодів перебігу. Лікування синдрому тривалого здавлювання на 

етапах медичної евакуації. 

Поняття про перегрівання, переохолодження. Ускладнення з боку внутрішніх 

органів при дії термічних факторів. Особливості клініки, діагностика. Профілактика 

та етапне лікування. 

 

Тема 27. Невідкладні стани, надання терапевтичної допомоги при 

загрозливих для життя станах на етапах медичної евакуації. Бойова психічна 

травма та її наслідки.  

Невідкладні стани (гостра серцева недостатність, коми, непритомність, гостра 

дихальна недостатність, порушення водно-електролітного обміну та ін.). 

Термінальні стани. Надання невідкладної допомоги на етапах медичної евакуації. 

Поняття про гостру реакцію на бойовий стрес та посттравматичний стресовий 

розлад. Особливості клініки, діагностика. Невідкладна допомога при кризових 

станах. 

 

Самостійна робота (9 год.). 
 

1. Підготовка до практичних занять, у тому числі: 

 Опанування методикою сортування уражених на етапах медичної евакуації, 

надання допомоги ураженим отруйними речовинами, сортування уражених 
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радіаційним випромінюванням на етапах медичної евакуації, навичками 

обстеження та лікування осіб з патологією внутрішніх органів при бойовій 

хірургічній травмі та травмах в умовах катастроф, трактування мієлограми, 

трактування даних газового складу крові       8 год. 

 

2. Індивідуальна самостійна робота: 

 Доповідь реферата на практичному занятті 

 Доповідь на клінічних конференціях баз кафедри 

 Доповідь історії хвороби на практичному занятті 

Написання тез, статей           1 год. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО 

МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2 
 

 Есенціальна  артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба). Визначення. 

Класифікація. Клінічні прояви та дані додаткових методів дослідження. 

Ураження органів-мішеней. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 

 Ускладнені та неускладнені гіпертензивні кризи, особливості лікувальної 

тактики. 

 Вторинні (симптоматичні) артеріальні гіпертензії. Визначення. Основні причини. 

 Особливості клініки та діагностики ниркових (реноваскулярних, 

ренопаренхіматозних), ендокринних (синдром і хвороба Іценка-Кушинга, 

феохромоцитома, синдром Кона, дифузний токсичний зоб) і гемодинамічних 

артеріальних гіпертензій. Медикаментозне та хірургічне лікування. 

 Атеросклероз. Визначення. Фактори ризику. Особливості клінічних проявів 

залежно від переважної локалізації процесу (аорта, коронарні, мезентеріальні, 

ниркові артерії, артерії нижніх кінцівок). Значення лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Ускладнення. Загальні принципи 

лікування. 

 Хронічні форми ІХС. Класифікація. Особливості клінічного перебігу та 

діагностики різних варіантів стабільної стенокардії. Особливості клінічних 

проявів, критерії діагнозу. Диференційована терапія різних форм хронічної ІХС. 

Терапія нападів стенокардії. Прогноз та працездатність при різних формах ІХС. 
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 Визначення поняття “гострий коронарний синдром”. Класифікація нестабільної 

стенокардії. Тактика ведення пацієнта.  

 Гострий інфаркт міокарда. Визначення. Класифікація. Особливості клінічного 

перебігу та діагностики гострого інфаркту міокарда. Визначення локалізації 

вогнища некрозу за ЕКГ. Ускладнення гострого інфаркту міокарда (гостра 

лівошлуночкова недостатність, порушення ритму серця і провідності, розрив 

міокарда, гостра аневризма серця, післяінфарктний синдром Дреслера та інші). 

Лікувальна тактика в різні періоди інфаркту міокарда. Показання до хірургічного 

лікування. 

 Тромбоемболія легеневої артерії. Визначення та класифікація. Фактори ризику. 

Клінічний перебіг різних форм. Критерії діагнозу, диференційний діагноз. 

Діагностичне значення даних інструментальних методів дослідження. Лікувальна 

тактика. Показання до хірургічного лікування. 

 Визначення поняття “легеневе серце”. Етіологія та патогенез. Класифікація. 

Клінічні прояви, дані інструментальних методів дослідження. Принципи 

диференційованого лікування. 

 Інфекційний ендокардит. Визначення. Етіологія, патогенез. Діагностичні 

критерії. Значення лабораторних методів і ехокардіографічного дослідження в 

діагностиці. Лікування, особливості антибактеріальної терапії. Показання до 

хірургічного лікування. 

 Гостра ревматична гарячка та хронічна ревматична хвороба серця. Визначення. 

Класифікація. Клінічна картина (кардит, поліартрит, хорея, ураження шкіри). 

Лабораторні та інструментальні методи дослідження. Критерії діагностики. 

Ускладнення. Лікування з урахуванням ступеня активності. 

 Набуті вади серця. Вади мітрального, аортального, трикуспідального клапанів. 

Етіологія, механізми порушень гемодинаміки. Класифікація. Комбіновані 

мітральні та аортальні вади. Клінічні прояви. Значення інвазивних та 

неінвазивних методів діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Показання до хірургічного лікування. 

 Кардіоміопатії. Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів 

кардіоміопатій (дилатаційної, гіпертрофічної, рестриктивної). Клінічні прояви, 
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зміни ЕКГ, ЕхоКГ та інших методів дослідження залежно від етіології та варіанту 

перебігу. Критерії діагнозу та диференційний діагноз. Ускладнення. Особливості 

лікування різних варіантів кардіоміопатій. 

 Міокардити. Визначення. Класифікація. Етіологія та патогенез основних видів 

міокардитів. Клінічні прояви, зміни ЕКГ, ЕхоКГ та інших методів дослідження 

залежно від етіології та варіанту перебігу. Критерії діагнозу та диференційний 

діагноз. Ускладнення. Особливості лікування різних міокардитів. 

 Перикардити. Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Особливості 

клініки, перебігу та діагностики різних варіантів перикардитів. Методи 

верифікації діагнозу. Тампонада серця. Показання до пункції перикарду, її 

діагностичне значення та лікувальне значення. Лікування різних форм 

перикардитів із урахуванням етіологічних факторів. 

 Електрофізіологічні механізми аритмій (екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння 

передсердь, шлуночкова та надшлуночкова тахікардія, фібриляція шлуночків). 

Клініка, ЕКГ-діагностика та диференційна діагностика. Ускладнення. 

Медикаментозні та немедикаментозні методи лікування. Електроімпульсна 

терапія. 

 Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та раптовій 

зупинці серця. 

 Визначення та етіологія порушень провідності серця, класифікація. Клініка та 

ЕКГ-діагностика атріо-вентрикулярних блокад та блокад ніжок пучка Гіса. 

Тактика при гострих та хронічних порушеннях провідності. Невідкладна 

допомога при нападах Морган’ї-Адамса-Стокса. Показання та принципи 

електрокардіостимуляції (тимчасової, постійної). 

 Гостра серцева недостатність. Визначення. Основні причини. Патогенез порушень 

центральної та периферичної гемодинаміки при різних формах (недостатність лівих 

та правих відділів серця). Класифікація. Клінічні прояви. Діагностика. Невідкладна 

допомога при кардіогенному набряку легень та кардіогенному шоці. 

 Хронічна серцева недостатність. Визначення. Основні причини. Класифікація. 

Клінічні прояви та їх особливості залежно від варіанту (систолічний, 
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діастолічний), стадії та функціонального класу. Діагностка. Значення 

ехокардіографії. Лікування. 

 Системний червоний вовчак. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви залежно 

від ураження органів та систем, активності хвороби. Лабораторні та 

інструментальні дослідження. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Принципи  лікування. 

 Системна склеродермія. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви залежно від 

ураження органів та систем, активності хвороби. Лабораторні та інструментальні 

дослідження. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Принципи лікування. 

 Дерматоміозит. Визначення. Класифікація. Клінічні прояви залежно від ураження 

органів та систем, активності хвороби. Лабораторні та інструментальні 

дослідження. Діагностичні критерії. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Принципи лікування. 

 Геморагічний васкуліт (пурпура Шенляйн-Геноха, гіперсенситивний васкуліт). 

Визначення. Клінічні прояви, критерії діагностики. Диференційний діагноз. 

Принципи лікування. 

 Вузликовий поліартеріїт. Визначення. Клінічні прояви, критерії діагнозу. 

Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування. 

 Подагра. Визначення. Етіологія та патогенез. Класифікація. Суглобовий синдром 

та ураження нирок, шкіри. Критерії діагнозу. Диференційний діагноз. 

Ускладнення. Принципи  лікування. Профілактика. 

 Остеоартроз. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічна картина в 

залежності від переважної локалізації уражень. Діагностика. Диференційний 

діагноз. Медикаментозне та немедикаментозне  лікування. 

 Ревматоїдний артрит. Визначення. Класифікація. Клінічна картина  залежно від 

ступеня активності, стадії хвороби, системних проявів. Лабораторні 

(ревматоїдний фактор) та інструментальні методи дослідження. Критерії 

діагнозу, диференційний діагноз. Ускладнення. Принципи  лікування. 



 

29 

 Анкізозуючий спондилоартрит. Визначення. Класифікація. Клініка. Лабораторні 

та інструментальні методи дослідження. Критерії діагностики. Диференційний 

діагноз. Принципи лікування. 

 Реактивні артрити. Визначення. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клінічні 

прояви реактивних артритів різної етіології. Синдром Рейтера. Лабораторні та 

інструментальні методи дослідження. Критерії діагнозу, диференційна 

діагностика. Принципи лікування, роль антибактеріальної терапії. 

  Гломерулонефрити. Визначення. Патогенез основних клінічних синдромів. 

Морфологічні варіанти гломерулонефритів. Класифікація. Клінічні прояви та 

діагностика різних клінічних варіантів. Диференційний діагноз. Ускладнення 

(еклампсія, гостра та хронічна ниркова  недостатність). Лікування з урахуванням 

морфологічного варіанту та клінічного  перебігу. 

 Визначення, етіологія, патогенез амілоїдозу. Класифікація. Клінічні прояви 

амілоїдозу нирок. Критерії діагностики. Диференційний діагноз. Ускладнення. 

Принципи лікування. 

 Пієлонефрити. Визначення. Первинний та вторинний пієлонефрит. Клінічні 

прояви. Інструментальні та лабораторні методи діагностики. Диференційний 

діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. 

 Визначення, етіологія, патогенез тубуло-інтерстиційного нефриту. Клінічні 

прояви. Додаткові методи обстеження. Критерії діагностики та диференційний 

діагноз. Ускладнення. Принципи лікування. Невідкладна допомога при гострій 

нирковій недостатності. Первинна та вторинна профілактика. Прогноз та 

працездатність.   

 Хронічна хвороба нирок. Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез уражень 

органів та систем, їх клінічні прояви. Класифікація. Хронічна ниркова 

недостатність. Класифікація. Клініка та лабораторні показники залежно від 

стадії. Диференційний діагноз. Ускладнення. Лікування різних стадій хронічної 

ниркової недостатності. 

 Гостре пошкодження нирок. Визначення. Етіологічні фактори. Патогенез 

ураження. Класифікація. Клініка та лабораторні показники залежно від стадії. 
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Диференційний діагноз. Ускладнення. Нирковозамісна терапія: гемодіаліз, 

трансплантація нирок. 

 Характеристика сучасної бойової терапевтичної патології. Санітарні втрати 

терапевтичного профілю. Медичне сортування уражених на етапах надання 

першої лікарської та спеціалізованої терапевтичної допомоги ураженим при 

надзвичайних ситуаціях у мирний час. 

 Характеристика уражень отруйними речовинами, класифікація, діагностика. 

Етапне лікування уражених отруйними речовинами протягом бойових дій. 

Особливості ураження отруйними речовинами при аваріях мирного часу на 

хімічних підприємствах. 

 Види іонізуючих випромінювань, одиниці їх виміру і дозиметрії. Класифікація 

форм гострої променевої хвороби. Особливості клінічної картини залежно від 

форм і періодів захворювання. Диференційно-діагностичні критерії ступенів 

тяжкості захворювання. Надання медичної допомоги на етапах медичної 

евакуації при атипових формах гострої променевої хвороби. 

 Класифікація патологічних змін внутрішніх органів у поранених. Загальні 

синдроми вогнепальної рани. Захворювання органів дихання, кровообігу, 

травлення, нирок у поранених. Лікування захворювань внутрішніх органів у 

поранених на етапах медичної евакуації. Профілактика захворювань внутрішніх 

органів у поранених. 

 Опікова хвороба. Визначення, класифікація. Патогенез основних клінічних 

проявів та ускладнень під час різних періодів перебігу захворювання. Типові 

ускладнення перебігу опікової хвороби, діагностика. Етапне лікування хворих 

опіковою хворобою. Особливості лікування опікового шоку. 

 Визначення синдрому тривалого здавлювання. Патогенез, клінічна 

характеристика періодів перебігу. Лікування синдрому тривалого здавлювання на 

етапах медичної евакуації. 

 Поняття про перегрівання, переохолодження. Ускладнення з боку внутрішніх 

органів при дії термічних факторів. Особливості клініки, діагностика. 

Профілактика та етапне лікування. 
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 Невідкладні стани (гостра серцева недостатність, коми, непритомність, гостра 

дихальна недостатність, порушення водно-електролітного обміну та ін.). 

Термінальні стани. Надання невідкладної допомоги на етапах медичної евакуації. 

 Поняття про гостру реакцію на бойовий стрес та посттравматичний стресовий 

розлад. Особливості клініки, діагностика. Невідкладна допомога при кризових 

станах.  

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ДЛЯ 

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ 2. 
 

 Опанування навичками трактування електрокардіограм. 

 Опанування навичками трактування даних рентгенологічного дослідження 

органів грудної порожнини. 

 Опанування навичками трактування даних доплер-ехокардіологічного 

дослідження. 

 Опанування навичками трактування стрес-тестів. 

 Опанування навичками трактування даних рентгенконтрастної ангіографії. 

 Опанування навичками трактування даних променевих досліджень органів 

сечовидільної системи. 

 Опанування навичками трактування даних рентгенологічного дослідження 

суглобів. 

 Опанування навичками аналізу даних лабораторних методів дослідження 

крові (загальний аналіз крові, гострофазові показники, загальний білок та 

білкові фракції, амінотрансферази, лабораторні маркери некрозу міокарда, 

коагулограма, ліпідний спектр, мікробіологічне дослідження крові, креатинін 

та електроліти, сечовина, сечова кислота, кліренс креатиніну, лабораторні 

показники функціонального стану печінки і нирок, показники імунного  стану, 

дані серологічних досліджень при аутоімунних процесах). 

 Опанування навичками аналізу лабораторних досліджень сечі (загальний 

аналіз сечі, аналіз сечі за Нечипоренком, Зимницьким). 

 Опанування навичками трактування мієлограми. 
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 Опанування навичками трактування даних газового складу крові. 

 Опанування навичками надання невідкладної допомоги при гострій серцевій 

недостатності, шоках, колапсі. 

 Опанування навичками надання невідкладної допомоги при гіпертензивному 

кризі. 

 Опанування навичками надання невідкладної допомоги при пароксизмальних 

порушеннях ритму серця та при синдромі Морган’ї-Адамса-Стокса. 

 Опанування навичками надання невідкладної допомоги при зупинці 

кровообігу та дихання, проведення серцево-легеневої реанімації. 

 Опанування навичками реєстрації та інтерпретування ЕКГ. 

 Опанування навичками вимірювання артеріального тиску. 

 Опанування навичками надання невідкладної медичної допомоги при гострій 

нирковій недостатності, нирковій кольці. 

 Опанування навичками сортування хворих на етапах медичної евакуації. 

 Опанування навичками невідкладної допомоги при ураженні отруйними 

речовинами. 

 Опанування навичками невідкладної допомоги та лікування радіаційних 

уражень. 

 Опанування навичками лікування різних форм променевої хвороби. 

 Опанування навичками лікування хвороб, викликаних термічними факторами. 

 

ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 2. 

Оцінка за модуль визначається із врахуванням оцінок за поточну навчальну 

успішність студента та оцінки за підсумковий модульний контроль. 

Поточна навчальна успішність студента оцінюється за 4-бальною шкалою, 

яка конвертується у бали таким чином: 

“5” – 4 бали 

”4” – 3 бали 

“3” – 2,5 бали 

“2” – 0 балів 

За написання історії хвороби  присвоюються такі бали: 
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“5” – 4 бали 

”4” – 3 бали 

“3” – 2,5 бали 

“2” – 0 балів 

Максимальна кількість балів за поточну успішність студента – 120. 

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання 

вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 75 балів: 72,5 бали під час практичних занять (2,5 х 29) та 2,5 бали 

за написання історії хвороби. 

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав 

не менше 50 з 80  балів. 
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